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  يف قطاع غزة ومنطقة أريحا تنفيذ احلكم الذاتيتفاق ا
  .4/5/1994، القاهرة

  
  

  اتفاق يف شأن قطاع غزة ومنطقة أريحا
  .تي تمثل الشعب الفلسطينيلحكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ا: الطرفان  

  
  الديباجــة

] أكتوبر[انطلقت يف مدريد يف تشرين األول  يف إطار مسيرة السالم يف الشرق األوسط التي يؤكد الطرفان  
  :ما يأتي 1991

عزمهما على التعايش السلمي والعيش يف ظل الكرامة واألمن املتبادلين مع االعتراف بحقوقهما   
  .ة املتبادلةياملشروعة والسياس

  .ويؤكدان رغبتهما يف حتقيق سالم عادل وشامل من خالل العملية السياسية املتفق عليها  
ؤكدان تمسكهما باالعتراف املتبادل والتعهدات الواردة يف الرسائل التي تبادلها ووقعها رئيس وزراء وي  

  .1993] سبتمبر[أيلول  9إسرائيل ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية يف 
ويؤكدان أن ترتيبات احلكم الذاتي االنتقايل بما يف ذلك الترتيبات التي ستسري على قطاع غزة ومنطقة   

يف شأن الوضع النهائي  حا الواردة يف هذا االتفاق هي جزء ال يتجزأ من عملية السالم برمتها وأن املفاوضاتأري
  .338و 242ستفضي إىل تنفيذ قراري جملس األمن 

ويرغبان يف جتسيد إعالن املبادىء يف شأن ترتيبات احلكم الذاتي االنتقايل الذي وقع يف واشنطن يف   
وبوجه خاص ") إعالن املبادىء"املسماة يف ما بعد جميعاً (وأيضاً حماضر اجللسات  1993] سبتمبر[أيلول 

  .ريحااإلسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أالبروتوكول الذي يتعلق بانسحاب القوات 
  :يتفق الطرفان على الترتيبات الواردة أدناه يف ما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة أريحا  

  
  املادة األوىل

  :االتفاقتنفيذاً لهذا 
  .املرفقتين بهذا االتفاق 2و 1أ ـ تم رسم حدود قطاع غزة ومنطقة أريحا يف اخلريطتين 

تعني غوش قطيف ومناطق مستوطنات إريتز وكذلك بقية املستوطنات يف قطاع غزة " املستوطنات"ب ـ 
  .1على النحو املبين يف اخلريطة الرقم 

نشآت العسكرية اإلسرائيلية على طول احلدود املصرية يف تعني منطقة امل" منطقة املنشآت العسكرية"ج ـ 
  .1قطاع غزة على النحو املبين يف اخلريطة الرقم 

  .يتضمن أيضاً الوكاالت اإلسرائيلية القانونية واملؤسسات املسجلة يف إسرائيل" اإلسرائيليون"د ـ تعبير 
  

  املادة الثانية
  ئيليةاجلدول الزمني النسحاب القوات العسكرية اإلسرا

من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور  ني سريع النسحاب قواتها العسكريةـ تبدأ إسرائيل تنفيذ جدول زم1  
  .وتنهي إسرائيل هذا االنسحاب يف غضون ثالثة أسابيع اعتباراً من  تاريخ التوقيع. توقيع هذا االتفاق

كرية ثابتة تسلم إىل الشرطة ـ يتضمن انسحاب إسرائيل إخالء كل القواعد العسكرية وأية منشآت عس2  
يف إطار الترتيبات ") الشرطة الفلسطينية"واملسماة يف ما بعد (الفلسطينية التي ستشكل طبقاً للمادة التاسعة 

                                                 
 " 5/5/1994، )بيروت" (النهار. 
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بروتوكول الذي يتعلق بانسحاب القوات اإلسرائيلية العسكرية واملرفقة بهذا االتفاق يف امللحق الرقم الواردة يف ال
1.  

إسرائيل مع إعادة انتشار بقية قواتها العسكرية عند املستوطنات ومنطقة املنشآت  ـ يتزامن انسحاب3  
العسكرية طبقاً لنصوص هذا االتفاق تنفيذاً ملسؤولية إسرائيل عن األمن اخلارجي واألمن الداخلي واألمن العام 

مادة الثالثة عشرة من إعالن ويتعين أن تكون إعادة االنتشار هذه تنفيذاً كامالً لل. للمستوطنات واإلسرائيليين
  .املبادىء يف ما يتعلق بقطاع غزة ومنطقة أريحا فقط

يلية وقوى األمن الشرطة اإلسرائ" القوات العسكرية اإلسرائيلية"ـ وتنفيذاً لهذا االتفاق يمكن أن تتضمن 4  
  .خرىاإلسرائيلية األُ

يستخدموا بحرية الطرق الواقعة داخل حدود ـ لإلسرائيليين بما يف ذلك القوات اإلسرائيلية العسكرية أن 5  
وللفلسطينيين أن يستخدموا بحرية الطرق العامة التي جتتاز املستوطنات كما ينص على . قطاع غزة ومنطقة أريحا

  .1رقم الذلك امللحق 
ـ تنتشر الشرطة الفلسطينية وتنهض بمسؤولية احلفاظ على األمن والنظام العام واألمن الداخلي 6  

  .1نيين طبقاً لهذا االتفاق وللملحق الرقم للفلسطي
  

  املادة الثالثة
ينص هذا االتفاق من القيادة العسكرية اإلسرائيلية وإدارتها  ـ تقوم إسرائيل بنقل السلطات حسبما1  

املدنية إىل السلطة الفلسطينية التي ينص االتفاق على إقامتها طبقاً للمادة اخلامسة من هذا االتفاق باستثناء 
  .سلطة التي ستستمر إسرائيل يف ممارستها حسبما ينص هذا االتفاقال

ـ يف ما يتعلق بنقل السلطات وممارستها يف اجملاالت املدنية يتم نقل الصالحيات واملسؤوليات 2  
بها على النحو الذي يحدده البروتوكول الذي يتعلق بالشؤون املدنية واملرفق بهذا االتفاق يف امللحق  والنهوض

  .2 الرقم
الترتيبات الرامية إىل نقل الصالحيات واملسؤوليات املتفق عليها يف هدوء  2ـ يحدد امللحق الرقم 3  

  .وسالم
 1ـ عند إتمام االنسحاب اإلسرائيلي ونقل الصالحيات واملسؤوليات على النحو املفصل يف الفقرتين 4  

ية يف قطاع غزة ومنطقة أريحا ويتم انسحاب يتم حل اإلدارة اإلسرائيلية املدن 2أعاله ويف امللحق الرقم  2و
وال يحول انسحاب القيادة العسكرية اإلسرائيلية دون استمرار هذه اإلدارة املدنية يف . القيادة العسكرية اإلسرائيلية

  .ممارسة الصالحيات واملسؤوليات التي ينص عليها هذا االتفاق
وجلنتين فرعيتين إقليميتين للشؤون املدنية يف ـ يتم تشكيل جلنة مدنية مشتركة للتنسيق والتعاون 5  

غزة ومنطقة أريحا على التوايل للنهوض بالتنسيق والتعاون يف الشؤون املدنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 
  .2على النحو املفصل يف امللحق الرقم 

ء عمل اجمللس الذي ـ تقع مقرات مكاتب السلطة الفلسطينية يف قطاع غزة ومنطقة أريحا إىل حين بد6  
  .سينتخب طبقاً إلعالن املبادىء

  
  املادة الرابعة

  بنية السلطة الفلسطينية وتشكيلها
عضواً تمارس جميع السلطات االشتراعية والتنفيذية  24تتألف السلطة الفلسطينية من هيئة تضم  ـ1  

وستكون مسؤولة عن ممارسة وتنهض باملسؤوليات التي تنقل إليها بموجب هذا االتفاق طبقاً لهذه املادة 
  .ـ ب من املادة السادسة من هذا االتفاق 1الوظائف القضائية طبقاً للفقرة 

اصها إدارات ـ تتوىل السلطة الفلسطينية إدارة املصالح التي تنقل إليها ولها أن تنشىء يف حدود اختص2  
وعليها أن حتدد اإلجراءات الداخلية . اأُخرى وتلحق بها وحدات إدارية على النحو الذي يقتضيه تنفيذ مسؤولياته

  .اخلاصة بها
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ـ على منظمة التحرير الفلسطينية أن تبلغ إىل حكومة إسرائيل أسماء أعضاء السلطة الفلسطينية وأي 3  
ويسري أي تغيير يف عضوية السلطة الفلسطينية بموجب رسائل متبادلة بين منظمة التحرير . تغيير يف أعضائها
  .ة إسرائيلالفلسطينية وحكوم

ـ بمجرد تنفيذ اخلطوات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة يبدأ كل عضو يف السلطة الفلسطينية 4  
  .ممارسة مهمات وظيفته

  
  املادة اخلامسة

  الوالية القانونية
السلطة الفلسطينية كل الشؤون التي تدخل يف نطاق اختصاصها اإلقليمي والوظيفي  ـ تشمل صالحيات1  

  :يأتي والشخصي كما
أ ـ يشمل نطاق االختصاص اإلقليمي قطاع غزة ومنطقة أريحا على النحو احملدد يف املادة األوىل   

  .باستثناء املستوطنات ومنطقة املنشآت العسكرية
  .ويدخل يف نطاق االختصاص اإلقليمي األرض وما حتتها واملياه اإلقليمية طبقاً لنصوص هذا االتفاق  
وال . يفي جميع السلطات واملسؤوليات املنصوص عليها يف هذا االتفاقب ـ يشمل االختصاص الوظ  

العالقات اخلارجية واألمن الداخلي واألمن العام للمستوطنات ومنطقة املنشآت العسكرية  ةضمن هذه الواليتت
  .واإلسرائيليين واألمن اخلارجي

االختصاص اإلقليمي املشار إليه ج ـ تمتد الوالية على األشخاص إىل جميع األفراد الكائنين يف نطاق   
  .أعاله باستثناء اإلسرائيليين ما مل ينص على خالف ذلك يف هذا االتفاق

ـ تخول السلطة الفلسطينية يف حدود صالحياتها سلطات ومسؤوليات قانونية واشتراعية وتنفيذية 2  
  .وقضائية حسبما ينص هذا االتفاق

ومنطقة املنشآت العسكرية واإلسرائيليين واألمن اخلارجي  ـ أ ـ تملك إسرائيل سلطة على املستوطنات3  
واألمن الداخلي واألمن العام للمستوطنات ومنطقة املنشآت العسكرية واإلسرائيليين والصالحيات واملسؤوليات 

  .األُخرى املتفق عليها واملنصوص عليها يف هذا االتفاق
التي ستظل يف هذا السبيل حتتفظ بالصالحيات  من خالل قيادتها العسكرية ب ـ تمارس إسرائيل سلطتها  

وال يحد هذا النص من تطبيق . االشتراعية والقضائية والتنفيذية واملسؤوليات الضرورية طبقاً للقانون الداخلي
  .القانون اإلسرائيلي على أي شخص من اإلسرائيليين

اجلوي طبقاً لنصوص هذا  ـ تمارس السلطات التي تتعلق باجملال الكهربائي املغناطيسي واجملال4  
  .االتفاق وأحكامه

ـ تخضع أحكام هذه املادة للترتيبات القانونية احملددة واملفصلة يف البروتوكول الذي يتعلق بالشؤون 5  
وإلسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تتفاوضا يف شأن أية . املرفق بهذا االتفاق 3القانونية والوارد يف امللحق الرقم 

  .نية أُخرىترتيبات قانو
ـ تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية يف األمور التي تتعلق باالستشارات القانونية يف اجملالين 6  

  .اجلنائي واملدين من خالل اللجنة الفرعية اخملتصة املشتركة
  

  املادة السادسة
  صالحيات السلطة الفلسطينية ومسؤولياتها

  :قاً لنصوص هذا االتفاق وأحكامهللسلطة الفلسطينية الصالحيات اآلتية طب ـ1  
  .من هذا االتفاق وأيضاً الصالحيات التنفيذية يف املادة السابعة أ ـ الصالحيات القانونية احملددة  
  .خالل سلطة قضائية مستقلةب ـ تتوىل مسؤولية القضاء من   
على تنفيذها ج ـ تكون لها على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر صالحية وضع سياسات واإلشراف   

واستخدام موظفين وإنشاء إدارات ومصالح وهيئات ومؤسسات وإقامة دعاوى على الغير والتقاضي يف مواجهة 
  .الغير وإبرام العقود
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د ـ تكون لها على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر صالحية وضع سجالت وملفات للسكان وإصدار   
  .شهادات وتراخيص ومستندات

عالن املبادىء ال يكون للسلطة الفلسطينية أية صالحيات أو مسؤوليات يف جمال العالقات ـ أ ـ طبقاً إل2  
اخلارجية الذي يتضمن فتح سفارات أو قنصليات أو أي نوع آخر من البعثات واملكاتب يف اخلارج أو السماح 

  .سة وظائف دبلوماسيةبإقامتها يف قطاع غزة أو منطقة أريحا أو تعيين موظفين دبلوماسيين أو قنصليين وممار
ب ـ مع عدم اإلخالل بأحكام هذه الفقرة ملنظمة التحرير الفلسطينية أن جتري مفاوضات وتوقع اتفاقات   

  :مع حكومات أو منظمات دولية ملصلحة السلطة الفلسطينية يف احلاالت اآلتية فقط
  .قلهذا االتفا 4اتفاقات اقتصادية على النحو احملدد يف امللحق الرقم ) 1(  
اتفاقات مع بلدان مانحة للمعونات بغرض تنفيذ الترتيبات الرامية إىل تقديم العون إىل السلطة ) 2(  

  .الفلسطينية
إلعالن املبادىء أو  4االتفاقات الرامية إىل تنفيذ خطط التنمية اإلقليمية املفصلة يف امللحق الرقم ) 3(  

  .لطرفاالتفاقات التي تسري يف إطار املفاوضات املتعددة ا
  .االتفاقات الثقافية والعلمية والتعليمية )4(  
ج ـ ال تعد من العالقات اخلارجية املعامالت بين السلطة الفلسطينية وممثلي الدول األجنبية واملنظمات   

ـ أ أعاله بغرض تنفيذ االتفاقات  2الدولية وأيضاً إنشاء مكاتب تمثيلية خالف تلك املنصوص عليها يف الفقرة 
  .ـ ب أعاله 2إليها يف الفقرة املشار 

  
  املادة السابعة

  الصالحيات القانونية للسلطة الفلسطينية
ـ للسلطة الفلسطينية ضمن حدود واليتها سلطة إصدار قوانين بما يف ذلك القوانين األساسية والعادية 1  

  .واللوائح وأية قوانين أُخرى
  .ينية مطابقة لنصوص هذا االتفاق وأحكامهـ يجب أن تكون القوانين التي تصدرها السلطة الفلسط2  
ـ يتم إبالغ جلنة فرعية قانونية تنشئها اللجنة املشتركة اخملتصة أية قوانين تصدرها السلطة 3  

وإلسرائيل أن تطلب يف مهلة ثالثين يوماً من إبالغ اللجنة املذكورة أن تقرر ما إذا كانت هذه القوانين . الفلسطينية
  .الفلسطينية أو تخالف أحكام هذا االتفاق جتاوز اختصاص السلطة

ـ وعند تسلم الطلب اإلسرائيلي تفصل اللجنة الفرعية االشتراعية مبدئياً يف دخول هذه القوانين حيز 4  
  .التنفيذ إىل حين صدور قرار منها يف شأن املوضوع

ر يف شأن دخول أي يوماً إىل قرا 15ـ يف حال عجز اللجنة الفرعية القانونية عن التوصل يف غضون 5  
قانون حيز التنفيذ يحال املوضوع على هيئة إلعادة النظر تتألف من قاضيين سواء من القضاة املتقاعدين أو 

بحيث يكون هناك قاض عن كل طرف يتم تعيينه من قائمة من ") القاضيين"يسميان يف ما بعد (كبار القانونيين 
  .ثالثة قضاة يقترحها كل من الطرفين

  .قاضيان وضع قواعد وإجراءات خطية غير رسمية تسهيالً لإلجراءات يف هيئة إعادة النظريتوىل ال  
ـ تسري القوانين احملالة على هيئة إعادة النظر إذا ما قررت الهيئة أنها ال تتناول مسألة أمنية تدخل يف 6  

هذا االتفاق وأن سريان هذه إطار مسؤولية إسرائيل وأنها ال تهدد بصورة خطيرة مصالح إسرائيلية كبرى يحميها 
  .القوانين ال يسبب أضراراً ال يمكن إصالحها

انون املعروض ـي شأن موضوع القـى التوصل إىل قرار فـى اللجنة الفرعية القانونية أن تسعى إلــ عل7  
يحال فإذا عجزت عن التوصل إىل قرار يف هذه الفترة . يوماً من تقديم الطلب اإلسرائيلي 30ا يف مهلة ـعليه

املسماة يف ما (أدناه  15املوضوع على جلنة االرتباط اإلسرائيلية ـ الفلسطينية املشتركة املشار إليها يف املادة 
  .يوماً 30وتبحث جلنة االرتباط يف املوضوع على الفور وتعمل على بته يف غضون "). جلنة االرتباط"بعد 

ه يبقى الوضع على ما هو إىل حين صدور قرار أعال 7أو  5ـ يف حال سريان أي قانون بموجب الفقرة 8  
  .عن جلنة االرتباط يف شأن املوضوع ما مل تقرر خالف ذلك

ـ تبقى القوانين واألوامر العسكرية السابقة لتوقيع هذا االتفاق سارية يف قطاع غزة ما مل يتم تعديلها 9  
  .أو إلغاؤها طبقاً لهذا االتفاق
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  املادة الثامنة

  النظام العامترتيبات األمن و
الفلسطينية شرطة فلسطينية قوية حسبما تنص املادة التاسعة أدناه وذلك لضمان  ـ تنشىء السلطة1  

وتستمر إسرائيل يف االضطالع بمسؤولية . النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين يف قطاع غزة ومنطقة أريحا
نة األردين والدفاع يف الدفاع ضد التهديدات اخلارجية بما يف ذلك املسؤولية عن حماية احلدود املصرية وخط الهد

مواجهة التهديدات اخلارجية من البحر واجلو وأيضاً املسؤولية عن أمن اإلسرائيليين واملستوطنات بصفة عامة 
على أمنهم الداخلي والنظام العام وتكون لها الصالحية الكاملة التخاذ اخلطوات الالزمة لالضطالع بهذه  حفاظاً

  .املسؤولية
  .على الترتيبات األمنية املتفق عليها وسبل التنسيق 1 ـ ينص امللحق الرقم2  
على إنشاء جلنة مشتركة للتنسيق والتعاون بغرض احلماية األمنية املتبادلة  1ينص امللحق الرقم  ـ3  

  .اإلداري يف دائرة غزة ودائرة خان يونس ودائرة أريحا وأيضاً ثالثة مكاتب مشتركة للتنسيق
بناء على طلب  1ترتيبات األمنية التي ينص عليها هذا االتفاق وامللحق الرقم ـ يجوز إعادة النظر يف ال4  

  .ترتيبات إعادة النظر 1ويتضمن امللحق الرقم . أي من الطرفين ويجوز تعديلها باتفاق بين الطرفين
  

  املادة التاسعة
  املديرية الفلسطينية لقوة الشرطة

املسماة يف ما بعد (املديرية الفلسطينية لقوة الشرطة ـ تنشىء السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية هي 1  
على واجبات الشرطة الفلسطينية ووظائفها  1وتنص املادة الثالثة من امللحق الرقم "). الشرطة الفلسطينية"

 1رقم الوتنص املادة الثامنة من امللحق . وبنيتها وانتشارها وتشكيلها واألحكام التي تتعلق بعتادها وعملياتها
  .القواعد السلوكية التي حتكم نشاطات الشرطة الفلسطينية على

ـ باستثناء الشرطة الفلسطينية املشار إليها يف هذه املادة والقوات العسكرية اإلسرائيلية ال يجوز إنشاء 2  
  .أو استخدام أية قوات مسلحة أُخرى يف قطاع غزة أو منطقة أريحا

طة الفلسطينية على النحو املبين يف املادة الثالثة من امللحق ـ وباستثناء األسلحة والذخيرة وعتاد الشر3  
وأيضاً أسلحة القوات العسكرية اإلسرائيلية وذخيرتها وعتادها ال يجوز ألية منظمة أو ألفراد يف قطاع غزة  1الرقم 

أسلحة أُخرى أو  ومنطقة أريحا تصنيع أو بيع أو شراء أو حيازة أو استيراد أو إدخال أية أسلحة نارية أو ذخيرة أو
  .1متفجرات أو بارود أو أي عتاد آخر إىل قطاع غزة ومنطقة أريحا ما مل ينص على خالف ذلك يف امللحق الرقم 

  
  املادة العاشرة

  املمرات
بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول املعابر بين قطاع غزة ومصر وبين أريحا  ترتيبات التنسيق  

  .، املادة العاشرة1دولية، مدرجة يف امللحق الرقم واألردن إىل أي معابر تعتبر 
  

  املادة احلادية عشرة
  العبور بين قطاع غزة ومنطقة أريحا

، املادة 1ترتيبات العبور اآلمن لألشخاص والنقل بين قطاع غزة ومنطقة أريحا مدرجة يف امللحق الرقم   
  .التاسعة

  
  املادة الثانية عشرة

  الفلسطينيةالعالقات بين إسرائيل والسلطة 
ـ تسعى إسرائيل والسلطة الفلسطينية إىل تعزيز التفاهم املتبادل والتسامح ويف ضوء ذلك عليهما 1  

االمتناع عن أي حتريض بما فيه احلمالت الدعائية إحداهما ضد األُخرى وتتخذان من دون االنحراف عن مبدأ 
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حريض من جانب أي منظمات أو جمموعات أو أشخاص حرية التعبير اإلجراءات القانونية الالزمة ملنع مثل هذا الت
  .خاضعين لواليتهما القانونية

ـ من دون االنحراف عن املوجبات الواردة يف هذا االتفاق تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية على 2  
درات حماربة النشاطات اإلجرامية التي قد تؤثر على اجلانبين بما فيها التعديات املرتبطة باالجتار باخمل

  .واملنشطات والتهريب واالعتداءات على األمالك بما فيها االعتداء على السيارات
  

  املادة الثالثة عشرة
  العالقات االقتصادية

االقتصادية بين اجلانبين مدرجة يف البروتوكول اخلاص بالعالقات االقتصادية املوقع يف  إن العالقات  
وهي خاضعة لبنود هذا  4النسخ املوقعة يف امللحق الرقم  وقد جمعت. 1994] أبريل[نيسان  19باريس يف 

  .االتفاق وملحقاته
  

  املادة الرابعة عشرة
  حقوق اإلنسان وحكم القانون

تمارس إسرائيل والسلطة الفلسطينية صالحياتهما ومسؤولياتهما بموجب هذا االتفاق آخذتين يف   
  .وحكم القانوناالعتبار األعراف الدولية املتفق عليها وحقوق اإلنسان 

  
  املادة اخلامسة عشرة

  جلنة االرتباط اإلسرائيلية ـ الفلسطينية املشتركة
ـ على جلنة االرتباط التي أُنشئت بموجب املادة العاشرة من إعالن املبادىء أن تعمل على تطبيق هذا 1  

  .ترك ومع النزاعاتوتتعامل مع قضايا حتتاج إىل تنسيق ومع قضايا أُخرى ذات اهتمام مش. االتفاق بمرونة
ويف استطاعتها أن تضيف فنيين . ـ تتألف جلنة االرتباط من عدد متساو من األعضاء من كال اجلانبين2  

  .آخرين وخبراء إذا دعت احلاجة
  .ـ تقرر جلنة االرتباط أسلوب عملها بما فيه وتيرة اجتماعاتها ومكانها أو أماكنها3  
  .وافقـ تتخذ جلنة االرتباط قراراتها بالت4  

  
  املادة السادسة عشرة

  العالقات والتعاون مع األردن ومصر
من إعالن املبادىء يدعو الطرفان حكومتي األردن ومصر إىل املشاركة يف إقامة  12ـ بموجب املادة 1  

عالقة أوثق وترتيبات تعاون بين حكومة إسرائيل واملمثلين الفلسطينيين من جهة وكل من حكومتي مصر واألردن 
  .وتتضمن هذه اإلجراءات إنشاء جلنة متابعة. التعاون بينهم ة أُخرى وذلك من أجل تطويرمن جه

ـ تقرر جلنة املتابعة باالتفاق إجراءات قبول األشخاص املهجرين من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2  
  .، وذلك مع اتخاذ التدابير الضرورية ملنع اإلخالل باألمن وشيوع الفوضى1967

  .جلنة املتابعة قضايا أُخرى ذات اهتمام مشتركـ تعالج 3  
  

  املادة السابعة عشرة
  تسوية اخلالفات والنزاعات

بتطبيق هذا االتفاق يحال على هيئات التنسيق والتعاون اخملتصة التي أُنشئت بموجب  أي خالف يتعلق  
ويته من هيئة التنسيق والتعاون من إعالن املبادىء على أي خالف ال تتم تس 15وتطبق أحكام املادة . هذا االتفاق

  :اخملتصة، أي
ـ اخلالفات الناجمة عن تطبيق أو تفسير هذا االتفاق أو أي اتفاقات فرعية تتعلق باملرحلة االنتقالية 1  

  .تسوى بالتفاوض من خالل جلنة االرتباط
  .ا اجلانبانـ اخلالفات التي ال تسوى بالتفاوض يمكن تسويتها من خالل آلية للمصاحلة يتفق عليه2  
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ـ يستطيع اجلانبان أن يخضعا للتحكيم اخلالفات املتعلقة باملرحلة االنتقالية والتي ال يمكن تسويتها 3  
  .لهذه الغاية، وباتفاق اجلانبين، ينشىء الطرفان جلنة حتكيم. بالتوافق

  
  املادة الثامنة عشرة

  منع األعمال العدائية
األعمال اإلرهابية واجلرائم واالعتداءات أحدهما ضد اآلخر  ملنع يتخذ اجلانبان اإلجراءات الضرورية  

الضرورية ضد  وضد األفراد املوجودين حتت سلطة الطرف اآلخر وضد أمالكهم ويتخذان اإلجراءات القانونية
إىل ذلك يتخذ اجلانب الفلسطيني جميع اإلجراءات الضرورية ملنع األعمال العدوانية ضد املستوطنات . املعتدين

األعمال  عاملنشآت التابعة لها وللمنطقة العسكرية ويتخذ اجلانب اإلسرائيلي جميع اإلجراءات الضرورية ملنضد و
  .العدائية الصادرة عن املستوطنين واملوجهة ضد الفلسطينيين

  
  املادة التاسعة عشرة

  األشخاص املفقودون
عدة الالزمة للبحث عن إسرائيليين الفلسطينية أن تتعاون مع إسرائيل عبر تقديم كل املسا على السلطة  

على إسرائيل أن . مفقودين يف قطاع غزة ومنطقة أريحا وكذلك عبر تقديم املعلومات عن إسرائيليين مفقودين
  .تتعاون مع السلطة الفلسطينية يف البحث عن مفقودين فلسطينيين وأن تقدم املعلومات الالزمة يف هذا الصدد

  
  املادة العشرون

  الثقة تدابير تعزيز
بهدف إيجاد مناخ إيجابي ومؤات لتطبيق هذا االتفاق، وبهدف إقامة قاعدة صلبة للثقة املتبادلة   

  :واإلرادة الطيبة يوافق الطرفان على اتخاذ تدابير لتعزيز الثقة كما يأتي
ة ـ لدى توقيع هذا االتفاق تقوم إسرائيل باإلفراج عن، أو تسليم السلطة الفلسطينية يف مهلة خمس1  

واألشخاص الذين سيتم . أسابيع، نحو خمسة آالف معتقل وسجين فلسطيني، من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة
والسجناء . سيكونون أحراراً يف العودة إىل منازلهم يف أي مكان من الضفة الغربية أو قطاع غزة اإلفراج عنهم

بقاء يف قطاع غزة أو منطقة أريحا طوال املدة الذين يتم تسليمهم إىل السلطة الفلسطينية سيكونون ملزمين ال
  .عقوبتهم ةاملتبقية من مد

ـ بعد تطبيق هذا االتفاق يواصل اجلانبان التفاوض لإلفراج عن عدد إضايف من السجناء واملعتقلين 2  
  .الفلسطينيين، على أسس متفق عليها

نص عليها القانون اإلسرائيلي لإلفراج ـ تطبيق هذه التدابير املدرجة أعاله يتم بموجب اإلجراءات التي ي3  
  .عن السجناء واملعتقلين ونقلهم

. ـ يتعهد الطرف الفلسطيني حل مشكلة الفلسطينيين الذين كانوا على اتصال مع السلطات اإلسرائيلية4  
ذائهم قضائياً أو إي عدم مالحقة هؤالء الفلسطينيين وإىل حين التوصل إىل حل متفق عليه يتعهد الطرف الفلسطيني

  .يف أي شكل
ـ فلسطينيو اخلارج الذين تمت املوافقة على دخولهم قطاع غزة ومنطقة أريحا طبقاً لهذه االتفاق، 5  

] سبتمبر[أيلول  13والذين تنطبق عليهم أحكام هذه املادة، لن يتعرضوا للمالحقة القضائية خملالفات ارتكبت قبل 
1993.  

  
  املادة احلادية والعشرون

   املوقتالوجود الدويل
وجود دويل موقت (يف قطاع غزة ومنطقة أريحا  تعلى وجود دويل أو أجنبي موق ـ يوافق اجلانبان1  

  .طبقاً ألحكام هذه املادة) الحقاً
شخص مؤهل بمن فيهم مراقبون وموجهون وخبراء آخرون  400ـ يتألف الوجود الدويل املوقت من 2  

  .من خمس أو ست دول مانحة
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  ".الوجود الدويل املوقت"ن يطلبا من الدول املانحة إنشاء صندوق خاص لتمويل ـ على الطرفين أ3  
مهمته مدة ستة أشهر ويمكن أن يمدد هذه الفترة أو يغير هدف العملية " الوجود الدويل املوقت"ـ يمارس 4  

  .التي يقوم بها بموافقة الطرفين
غزة وخان يونس ورفح ودير البلح : اآلتية ويعمل بين املدن والقرى "الوجود الدويل املوقت"ـ يتمركز 5  

  .وجباليا وعبسان وبيت حانون وأريحا
ـ تتفق إسرائيل والسلطة الفلسطينية على بروتوكول خاص لتطبيق هذه املادة بهدف إجناز املفاوضات 6  

  .يف غضون شهرين) الوجود الدويل املوقت(مع الدول املانحة املساهمة يف عناصر 
    

  العشروناملادة الثانية و
  احلقوق واملسؤوليات وااللتزامات

، 2ـ أ ـ إن نقل جميع السلطات واملسؤوليات إىل السلطة الفلسطينية، كما هو مبين يف امللحق الرقم 1  
نقل ) عملية(يتضمن جميع ما يتصل بها من حقوق ومسؤوليات والتزامات تنشأ عن عمل أو امتناع عن عمل قبل 

ل أي مسؤولية مالية تتعلق بمثل هذه األعمال أو االمتناع عن أعمال وتتحمل تكف إسرائيل عن حتم. السلطات
  .السلطة الفلسطينية كل املسؤولية املالية عن ذلك وعن سير عملها

  .ب ـ أي دعوى مالية تقام يف هذا الصدد ضد إسرائيل ستحال على السلطة الفلسطينية  
معلومات عن شكاوى عالقة أو سابقة أحيلت على إحدى ج ـ تزود إسرائيل السلطة الفلسطينية ما لديها من   

  .احملاكم ضد إسرائيل يف هذا اإلطار
د ـ يف حال وجود دعوى قضائية متعلقة بهذه الشكاوى تبلغ إسرائيل إىل السلطة الفلسطينية وتمكنها من   

  .املشاركة يف الدفاع عن القضية وتقديم أي حجج ملصلحتها
جهة قضائية تقديم تعويض من إسرائيل يف إطار مثل هذه القضية يتعين على هـ ـ إذا قررت أي حمكمة أو   

  .السلطة الفلسطينية أن تسدد هذا التعويض كامالً إلسرائيل
و ـ مع عدم اإلخالل بما ورد أعاله ويف حال استخالص احملكمة املعنية بهذه القضية أن املسؤولية تقع   

 حياته أو تعمد اإلساءة، ال تتحمل السلطة الفلسطينية أي مسؤوليةفقط على عاتق موظف أو وكيل جتاوز نطاق صال
   .مالية

يؤثر على احلقوق والواجبات واملسؤوليات ألي شخص أو هيئة  يف ذاته ينبغي أالّز ـ إن نقل السلطة 
  .اعتبارية موجودة حتى تاريخ توقيع االتفاق

  
  املادة الثالثة والعشرون

  البنود النهائية
  . االتفاق نافذاً بمجرد توقيعهـ يصير هذا 1  
ـ األحكام التي نص عليها هذا االتفاق تبقى سارية حتى يحل حملها االتفاق االنتقايل الذي ورد يف 2  

  .اتفاق إعالن املبادىء أو أي اتفاق آخر بين الطرفين
راً من تاريخ ـ تبدأ املرحلة االنتقالية التي تمتد خمس سنوات والتي نص عليها اتفاق املبادىء اعتبا3  

  .توقيع هذا االتفاق
ـ يتفق الطرفان على أنه ما دام هذا االتفاق نافذاً، فإن احلاجز األمني الذي أقامته إسرائيل حول قطاع 4  

، ال يكون له أي معنى 1غزة يبقى قائماً، كما أن اخلط الذي يحدده هذا احلاجز، كما هو مبين يف اخلريطة الرقم 
  .خارج إطار هذا االتفاق

يسيء أي بند يف هذا االتفاق يف أي شكل أو يؤثر على نتيجة املفاوضات املتعلقة باالتفاق  ـ ينبغي أالّ 5  
يف ضوء هذا االتفاق ال يمكن . االنتقايل أو الوضع النهائي الذي سيتم حتديده كما ينص عليه إعالن املبادىء

  .به أو مواقفهاعتبار أي من الطرفين تراجع أو تخلى عن أي من حقوقه أو مطال
ـ يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، يجب احملافظة على سالمتها 6  

  .ووحدتها يف الفترة االنتقالية
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يتغير وضعهما أثناء  ـ يبقى قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءاً ال يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة وأال7ّ  
  .شيء من هذا االتفاق يمكن أن يغير هذا الوضع وال. فترة تطبيق هذا االتفاق

  .ـ إن ديباجة االتفاق وكل مالحقه وإضافاته واخلرائط امللحقة به تعتبر جزءاً ال يتجزأ منه8  
  

  ".1994] مايو[وُضع يف القاهرة اليوم الرابع من أيار "  
ية ملنظمة التحرير وتلي تواقيع رئيس الوزراء اإلسرائيلي يتسحاق رابين ورئيس اللجنة التنفيذ  

اخلارجية للواليات املتحدة  االفلسطينية السيد ياسر عرفات، وبصفة شهود الرئيس املصري حسني مبارك ووزير
  .وروسيا راعيتي مؤتمر السالم السيدين وارن كريستوفر وأندريه كوزيريف

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


